
 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά 

με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις πελατών. 

Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, 

υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες 

λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της. 

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στην ομάδα των 30 τραπεζώ ν από όλο τον 

κόσμο που δημιούργησε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής , καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής τους. Σήμερα έχουν 

δεσμευτεί στις Αρχές πάνω από 200 Τραπεζικοί όμιλοι διεθνώς, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτεροι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του πλανήτη.  

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος 

τραπεζική (sustainable banking). Η υιοθέτηση των Αρχών θα εναρμονίσει τον Τραπεζικό Κλάδο, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Η.Ε. και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.  

 

 

 

Piraeus Bank was founded in 1916. Today it represents the leading Bank in Greece with 30% market 

share in terms of customer loans and 29% in terms of customer deposits. 

The Bank is committed to play a significant role in the Greek economy, actively supporting economic 

activity and extroversion through specialized solutions and high-level services to its customers. 

Piraeus Bank was the only Greek bank that participated in a core group of 30 banks from all over the world under 

UNEP FI that developed the Principles for Responsible Banking and the implementation framework. Today, over 200 

banks have already signed up, amongst which are some of the largest financial institutions in the world.  

The Principles of Responsible Banking define the framework within which sustainable banking will develop. The 

adoption of the Principles will harmonize the Banking Sector globally, with the United Nations Sustainable 

Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.  


